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Beste lezer,

Broodje Aap
Al 23 jaar lang inspireert de muze mij om u regelmatig
een nieuwsbrief - oorspronkelijk nog in enveloppe met
postzegel - te bezorgen.  In deze hittegolf laat ze me echter
in de steek : het lukt me niet iets creatiefs, geestigs of zelfs
chauvinistisch uit de mouw te schudden.  Daarom geef ik
u als inleiding gewoon een "urban legend" mee. 
Nederlanders noemen dat een "broodje-aap-verhaal. 

Aan u om het volgende te geloven of niet :

"In Noord-Carolina kocht een advocaat een doos met 24 zéér
bijzondere, exclusieve dure sigaren en hij sloot er een
verzekering tegen brand en diefstal voor af.  Nadat hij al die
"puros" had gedegusteerd, claimde hij de waarde van de
sigaren bij zijn verzekeraar met als argument dat ze in een
serie van kleine brandjes verloren waren gegaan.  De
verzekering weigerde te betalen, de advocaat stapte naar de
rechter en ... hij won de zaak. 

De rechter oordeelde dat de brandverzekering volgens hun
polis niet definieerde wat "verbranden" juist was en dat geen
enkele vorm van brand uitgesloten werd.  De
verzekeringsmaatschappij ging niet in beroep en betaalde.
...

Misschien moeten wij dat ook eens proberen !

Maar ... 

Nadat de cheque van de verzekering geïnd was, liet de
verzekeringsmaatschappij de man arresteren voor 24
gevallen van brandstichting !  De brandverzekeraar gebruikte
dezelfde juridische argumenten, die de advocaat in de
verbrandingsrechtzaak zelf had aangegeven.  De man werd
schuldig bevonden aan 24 maal opzettelijke brandstichting,
werd veroordeeld tot 24 maanden gevangenis en een boete
van US$ 24.000. "  

Deze versie was enkele jaren geleden te lezen in "De
Telegraaf", maar 100 jaar geleden dook ze ook al eens op in
een Duitse krant.
 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Wij sluiten
Lieve klanten ! 
Hou er rekening mee dat Huis Verloo naar jaarlijkse traditie
gesloten zal zijn van
maandag 20 juli tot en met zaterdag 1 augustus
2015. 
Zorg ervoor dat u zichzelf in die periode niets moet ontzeggen,
want Frank Deboosere heeft een lange, warme zomer voorspeld. 
Zorg ervoor dat u nog voldoende voorraad hebt van onze lekkere
wijntjes, sigaren, gins en andere lekkernijen. 

Stuur ons nu een mailtje om uw vakantie-overlev ingspakket alvast te reserveren en ga een
zorgeloze zomer tegemoet.

info@huisverloo.be

TERUG NAAR BOVEN

Sir Winston Churchill
Eén van de voordelen van het "beroep" van sigarenspecialist is dat je soms spectaculaire dingen
in avant-première kan degusteren. 
Dit overkwam mij met de Sir Winston Churchill sigaren-lijn.
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Deze nieuwe reeks longfiller-sigaren van het huis Davidoff zal u verbazen.  De prachtig
gepresenteerde reeks met bandjes in wit en goud met het silhouet
van Sir Winston himself, is samengesteld uit 7  verschillende
tabaksbladeren, afkomstig uit 4 verschillende landen. 
In het binnengoed v ind je Dominicaanse en Nicaraguaans
componenten ; het omblad is Mexicaans en het aromatische
dekblad werd speciaal in Ecuador geselecteerd en geeft een licht-
zoetere touch aan de sigaren.

Méér smaak, niet te krachtig en een perfecte balans en evolutie zorgen voor een ongeëvenaard
rookgenot. 

Deze prachtige sigaren zal u vanaf dinsdag 4 augustus bij Huis Verloo kunnen krijgen in
volgende modules :
- The Aristocrat, een Churchill-model à € 19.00
- The Commander, een Toro-model à € 19.00
- The Statesman, een Robusto-model à € 16.30
- The Artist, een Petit Corona-model à € 10.00
Allen gepresenteerd in stijlvolle witte etuis van 4 of 5 stuks of in kisten van 20 stuks. 

TERUG NAAR BOVEN

Extra Sigarencafé op donderdag 6 augustus
Om mijn verjaardag gepast te kunnen v ieren (5 augustus) en om
de lancering van de nieuwe Davidoff sigaren Winston Churchill
in de kijker te zetten - in volgorde van belangrijkheid ;-) -
organiseren we op woensdag 6 augustus 2015 om 19.30 u ons 4e
sigarencafé. 

Een rustige avond met toffe, intelligente mensen (u dus) zonder
speeches, sprekers of commerciële incentives. 
Gewoon samen de Winston  Churchill 'Statesman' roken, een leuk gesprek voeren en genieten
van een koffie of een borrel en daarna voldaan en gelukkig weer naar huis gaan.  Meer moet dat
niet zijn !

Uw deelname in de onkosten bedraagt € 17 .00.
Schrijf zo snel mogelijk in, want er kunnen slechts 20 personen deelnemen.  tel. 03 238 08 64  -  
info@huisverloo.be
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Bobby's Dry Gin
Vorige maand organiseerden we een sigaren/gin pairing avond,
waarbij de onbetwistbare ster en "winnaar" "Bobby 's Gin" was.

Naar een receptuur van zijn Molukse grootvader Bobby, maakte
Sebastiaan uit Schiedam, het hart van de Nederlandse jenever en
gin, Bobby 's Dry  Gin.   € 41.00

Het is een geurige, complexe gin, gestookt met een combinatie
van lokale en exotische kruiden ; een evenwichtige mix van
jeneverbes, rozenbottel, kruidnagel, citroengras en cubeb
paprika.  Opvallend en typisch zijn de flessen met een Indonesisch
designpatroon. 

Deze unieke gin bewijst dat de trendy  drank ook de perfecte combinatie met een smaakvolle
sigaar kan zijn.  
Uiteraard ook heerlijk voor niet-rokers !   ;-)

TERUG NAAR BOVEN

Don Tomás Nicaragua
Velen onder u kennen de Don Tomás longfiller sigaren als zeer
lekker en betaalbaar. 

Don Tomás brengt nu een nieuwe lijn uit met een mengeling van
Dominicaanse en Nicaraguaanse tabakken en verfijnd met een
Arapiraca Braziliaans dekblad. 
Don Tomás Nicaragua heeft een aangename, kruidige en
nootachtige smaak in combinatie met zachte hout- en zout-tonen. 

Wij hebben 2 modellen voor u geselecteerd :
- Rothschild à € 4.70
- Robusto à € 5.50

Een ideale "vakantie" sigaar ! 

 

TERUG NAAR BOVEN

Brunch op zondag 6 september 2015 om 10 uur
De "macho's van Verloo !
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U voelt het wellicht ook : dit wordt een Verloo-zomer.  Ongebreideld genieten van de zonnige
vakantiesfeer met een lekker hapje, drankje en een sigaartje.  Hét
hoogtepunt van deze zomer wordt zonder meer onze "brunch" op
zondag 6 september.

Voor de tweede keer organiseren wij de Verloo-brunch op het
fijnproevers-event "Wezel Culinair" in 's Gravenwezel bij
Antwerpen.  Dit jaar kozen we voor het thema "de MACHO's van
Verloo" ; je moet vandaag de dag al een beetje macho zijn om toe
te geven dat je van een lekkere sigaar of een goeie borrel houdt.

Het wordt in elk geval een reünie van alle trouwe Verloo-fans.  Wij serveren u een uitgebreid en
uiterst verzorgd ontbijtbuffet en eindigen in echte Verloo-stijl met een heerlijke sigaar en een
glaasje bourbon. 

Voor de liefhebbers is er in samenwerking met A.M.S. - Antwerp Motor Store een heuse "fotoshoot"
op een echte Harley-Davidson motor. Uw foto kan u later gratis afhalen bij Huis Verloo. 
Pas dan bent u een échte "Macho van Verloo". 

Deelname in de onkosten bedraagt € 22.00 per persoon.  Reserveer zo snel mogelijk per telefoon
03 238 08 64 of per e-mail  info@huisverloo.be  
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Activiteitenkalender
We zijn volop bezig om onze kalender voor het tweede halfjaar op
te maken, maar er liggen al enkele highlights vast :

Verloo gesloten wegens vakantie van maandag 20 juli tot en met
zaterdag 1  augustus 2015

Donderdag 6 augustus : Sigarencafé Sir Winston -  19.30 u -  €
17.00 - vooraf in te schrijven

Zaterdag 5 en zondag 6 september zijn wij eveneens permanent aanwezig op Wezel Culinair -
gratis

Zondag 6 september 10 u Verloo brunch in 's Gravenwezel - € 22.00 - vooraf in te schrijven

Zaterdag 26 september vanaf 11  u Dag van de Klant met animatie en gin-proeverij - gratis

Dinsdag 29 september om 20 u - rumavond met 6 rums - € 25.00 - vooraf in te schrijven

Maandag 12 oktober om 20 u - sigarenavond met Ronny  Vermeylen - € 25.00 - vooraf in te
schrijven

Zaterdag 24 oktober van 13 tot 17  u - whiskyproeverij - gratis

Vrijdag 20 november tussen 19 en 22.30 u - whisky-festival - € 20.00 vooraf in te schrijven

Dinsdag 24 november om 20 u - Davidoff avond "Black II" - € 25.00 - vooraf in te schrijven

Donderdag 3 december om 20 u "Ireland, homeland van de whiskey" met o.a. Teeling - € 25.00 -
vooraf in te schrijven

Vrijdag 18 december - extra open tot 21  u met tussen 16 en 21  u spirit-tasting - gratis

Zondag 20 december van 11  tot 17  u - zondagopening voor de feestaankopen

TERUG NAAR BOVEN

Huis Verloo
Amerikalei 1 5 8A - 2000 Antwerpen - Tel 03 238 08 64 - Fax 03 238 7 4 97 .

e-mail: info@huisv erloo.be - www.huisv erloo.be
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